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Mojim	nasprotnikom.	
Oni so mi dali najboljše dokaze o pravilnosti mojih postavk ter 
vero in moč, da vztrajam. 
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OPOZORILO	
	
Knjiga	 je	 slovnično	 lektorirana,	 vendar	 ne	 tudi	 strokovno	
urejena.	
	
Navadni	lektor	se	usmerja	na	slovnico	in	niti	ni	potrebno,	da	
globlje	razume	tekst.		
Če	pa	hoče	nekdo	kvalitetno	in	strokovno	urediti	neki	tekst,	
ga	 mora	 v	 popolnosti	 razumeti	 in	 se	 ga	 tudi	 globoko	
zavedati.		
	
Potem,	ko	me	je	nekaj	lektorjev	odklonilo,	sem	dojela,	za	kaj	
gre.	Niso	me	odklonili	zaradi	tega,	ker	bi	z	mojim,	jezikovno	
nepravilno	 napisanimi	 teksti	 imeli	 preveč	 dela,	 kot	 so	 to	
trdili.		
Lektorji	so	tudi	 ljudje	–	kot	vsi	vi	ostali.	Polni	so	strahov	 in	
odpora	 do	 vsega	 novega,	 na	 sploh,	 ko	 bi	 morali	 za	 180	
stopinj	 obrniti	 svojo	 dosedanjo	miselnost,	 kar	 jaz	 želim	 od	
vas	s	to	knjigo.	
	
Tako	sem	prenehala	iskati	urednika.	
	
Mogoče	 obstaja	 moja	 jezikovna	 nenadarjenost	 z	 razlogom!	
Pogosto	sem	namreč	izkusila,	da	razumevanje	ni	odvisno	od	
tega	 ali	 je	 neki	 tekst	 slovnično	 in	 jezikovno	 pravilno	
napisan/povedan,	temveč	od	tega	ali	nekdo	želi	razumeti	ali	
pa	ne.		
	
Na	 ta	 način	 je	 pravo	 znanje	 zaščiteno	 in	 ne	 more	 priti	 v	
napačne	 roke.	 Dobil	 ga	 bo	 samo	 tisti,	 ki	 ga	 bo	 resnično,	 iz	
svojega	 božjega	 srca	 želel	 imeti	 in	 toliko,	 kot	 ga	 je	
pripravljen	in	sposoben	imeti.	
	
	
	
	
	
	



	

PREDGOVOR	
	
				NIHČE	NOBENEMU	NE	VERJAME	

	
Kako	naj	sploh	živimo	v	svetu,	v	katerem	nihče	nobenemu	ne	
more	verjeti?	Na	videz	smo	vsi	uglajeni,	 ljubeči,	 spoštljivi	 in	
kulturni.	Resnica	pa	je,	da	je	vse	to	samo	polikana	fasada,	za	
katero	vsak	preži	 in	 išče	način,	kako	bo	sočloveka	podredil,	
prevaral	ter	izkoristil	za	svoje	interese.		
	
Kako	naj	živimo	v	svetu,	kjer	smo	en	drugemu	sovražniki?	Za	
edini	 smisel	 in	 cilj	 svojega	 življenja	 smo	 si	 zadali	 nagrabiti	
čim	več	denarja	ne	glede	na	kakšen	način.	
	
Uradno	 subvencioniramo	 in	 visoko	 cenimo	 znanstvene	
inštitucije,	 katerih	 naloga	 je	 preučiti	 	 človekove	 slabosti	 in	
iznajti	 metode	 o	 tem	 kako	 pridobiti,	 potem	 pa	 zlorabiti	
nekogaršnje	zaupanje	in	njegove	slabosti.		
	
Vse	te	umazane	manipulacije	pa	so	prikazane	kot	»sodobne,	
uspešne	in	neoporečne	marketinške	tehnike«.		
	
S	 tem	se	 zlorablja	 in	SESUJE	 to,	kar	 človeško	skupnost	drži	
skupaj,	saj	človeka	v	kriznih	situacijah	in	katastrofah	ne	reši	
denar,	temveč	prijatelji	 in	pravi	socialni	medsebojni	odnosi.	
V	 tej	 gonji	 za	 profitom	 pa	 ni	 nič	 sveto.	 Če	 pa	 se	 sesujejo	
temelji,	 ki	 človeštvo	 držijo	 skupaj,	 bo	 tudi	 človeštvo	
propadlo.	
	
Dobrososedska	pomoč	ne	obstaja	več.	Že	 zaradi	 tega	 ne,	 ker	
nam	 država	 zaračuna	 davek	 za	 dejavnost	 tudi,	 če	 bolnemu	
sosedu	pokosimo	travo.		
Sami	smo	krivi,	saj	smo	inštitucijo	»dobrososedske	pomoči«	
zlorabili	za	svoj	profit.	
	



Nikomur	več	mimogrede	ne	damo	kakšenega	nasveta,	vendar	
ga	tudi	sami	ne	dobimo	več.	 Za	 vsako	besedo	nasveta	bomo	
morali	drago	plačati,	pa	pravega	nasveta	tudi	takrat	ne	bomo	
dobili.	Pravo	znanje	bo	skrivnost,	ki	nam	je	nihče	ne	bo	izdal.	
Zakaj	pa	bi,	ko	bomo	znanje	takoj	zlorabili	za	to,	da	uničimo	
svojega	 učitelja	 in	 dobrotnika.	 Zato	 nas	 morajo	 uničiti,	 še	
preden	bi	se	prebili	na	površje.	Nasvet	 in	znanje	nam	bodo	
dali	 samo,	 če	 bomo	 postali	 njihovo	 novo	 orodje	 za	
pridobivanje	 dodatnega	 profita,	 ali	 pa	 bodo	 prepričani,	 da	
smo	nesposobni	uporabljati	znanje,	ki	so	nam	ga	dali.		
	
Ne	moremo	 zaupati	 niti	 trgovcu	 v	 trgovini,	 ki	 bi	 nam	moral	
svetovati	 pri	 našem	nakupu.	 Pa	 tudi	 našim	 nasvetom	 ljudje	
ne	 morejo	 več	 verjeti.	 Razvijamo	 metode	 kako	 gledati	
nekoga	 v	 oči,	 med	 tem	 ko	 mu	 prodajamo	 laži,	 ničvredne	
izdelke	ali	celo	življenju	škodljive	zadeve.	
	
Imamo	super	tehnologijo,	in	možnosti	za	izdelavo	izvrstnih	in	
trajnostnih	izdelkov.	Vendar	nam	ni	cilj	 izumiti	kakovost,	ki	
bo	zdržala,	temveč	sesuti	kvaliteto,	ki	v	naravi	že	obstoji.		
	
Tudi	 do	 zdravja	 nam	 ni.	 Naredimo	 vse,	 da	 sesujemo	 že	
obsoječo	harmonijo	in	dobro	stanje	našega	bitja.	Ni	nam	do	
tega,	da	ozdravimo	bolne,	temveč	da	najdemo	metode,	kako	
iz	zdravih	narediti	bolne,	ker	se	samo	na	bolnih	da	zaslužiti.	
Pozabljamo	pa,	 da	 smo	mi	 vsi	 v	 istem	 sistemu.	 Zakaj	 sploh	
pomislimo	 na	 možnost,	 da	 bi	 nekoga	 res	 skrbelo	 naše	
zdravje,	ko	pa	mi	hladnokrvno	uničujemo	tujega,	tudi	s	tem,	
da	 smo	 mu	 prodali	 manipulativno	 ali	 celo	 napačno	
miselnost?		
	
Ne	moremo	verjeti	 nobenem	mojstru,	 ker	 nas	 gleda	 v	 oči	 in	
goljufa.	 Če	 hočemo	 kaj	 imeti,	 bi	morali	 sami	 vse	 vedeti,	 po	
možnosti	 tudi	 narediti.	 Pa	 tudi	 tega	 ne	moremo.	 Ali	 so	 nas	
prepričali,	da	je	njihovo	ta	pravo	in	se	ne	da	boljše.	Ali	pa	so	
nam	dali	napačne	informacije	tam,	kjer	smo	se	hoteli	naučiti.		
	



Z	 druge	 strani	 pa	 tudi	 nam	mojster	 ne	more	 več	 verjeti,	 da	
bomo	res	plačali	to,	kar	je	naredil.	Pravi	mojstri	pa	so	postali	
ogrožena	 in	 izumirajoča	 vrsta.	 Ne	 smejo	 več	 kvalitetno	
delati,	četudi	bi	hoteli,	ker	v	današnjih	pogojih	ne	bodo	mogli	
preživeti.			
	
Na	 vseh	 področjih	 strokovnjakom	 dejansko	 konkurirajo	
»svobodnjaki«,	 ki	 se	 razglasijo	 za	 mojstre	 in	 strokovnjake,	
čeprav	nimajo	pojma.		
	
Popularna	 miselnost	 nas	 uči,	 da	 imamo	 pravico	
samozavestno	živeti	v	iluziji	svoje	večvrednosti,	čeprav	smo	
neumni	in	ničvredni.	Danes	se	za	duhovno	razvitega	človeka	
šteje	 le	 ta,	 ki	 je	 zatrl	 svoje	dvome	 in	moralne	norme,	 ter	 si	
lasti	 pravice,	 da	 manipulira	 in	 zlorablja	 druge	 ter	 strogo	
kaznuje	vse,	ki	bi	mu	v	tem	oporekali.		
	
Pri	 oceni	 uspešnosti	 se	 ne	 šteje	 več	 kvaliteta	 narejenega	
dela,	 temveč	 koliko	 denarja	 je	 nekdo	 uspel	 nagrabiti	 z	
manipulacijami	za	ničvredno	delo.		
	
Drug	drugega	vse	bolj	 in	bolj	goljufamo	 in	ropamo.	 In	 vsi	 se	
skrivamo,	 ker	 nas	 je	 upravičeno	 strah.	 Strah	 pa	 tudi	
potlačimo,	ker	hočemo	verjeti,	da	delamo	prav,	čeprav	ne.		
	
Na	 Facebook	 npr.	 ne	 damo	 nobenih	 informacij	 o	 sebi	 –	
zaradi	 strahu,	 da	 bi	 kdo	 vohunil	 za	 nami,	medtem	 ko	 sami	
vohunimo	za	vsakim.	Vohunstvo	in	kraja	strank	sta	priznani	
in	dovoljeni	marketinški	metodi.	
	
Internet	bo	kmalu	postal	ničvredna	šara.	 Namesto	 znanja	 in	
koristnih	informacij	se	vse	bolj	širijo	laži	vseh	vrst	in	oblik.		
	
Lažemo	o	svoji	usposobljenosti.		
Lažemo	v	marketinških	propagandah	s	pomočjo	»outsource«	
tekstov,	ki	so	videti		kot	»najnovejše	znanstvene	ugotovitve«,	
čeprav	so	ničvredne	izmišljotine.		



Širimo	 pa	 tudi	 hujskaške	 propagandne	 manipulacije	 proti	
nekomu	ali	pa	za	nekoga	...	
Vsi	 pa	 želimo	 trmasto	 verjeti,	 da	 bomo	 samo	 mi	 tisti,	 ki	
bomo,	 uspešno	 in	 nekaznovano	manipulirali	 druge,	 nas	 pa	
nihče	ne	bo	izmanipuliral.	
	
Sami	smo	krivi	za	vse	to.	Zlorabili	smo	vse	mogoče.	Ropamo,	
goljufamo	 in	 izkoriščamo	 vsakega	 in	 nihče	 ni	 varen	 pred	
nikomer.	 Nič	 nam	 ni	 več	 sveto.	 Pozabljamo	 pa,	 da	 se	 tudi	
drugi	 do	 nas	 obnašajo	 na	 enak	 način.	 Ni	 več	 pravega	
prijatelja,	dobrega	znanca,	ni	več	medsebojne	pomoči.		
	
Največ	zlorabe	je	na	področju	zdravja,	osebnostne	in	duhovne	
rasti	 ter	miselnosti.	 Vsi	 ti	 »učitelji«	 so	 kot	 imitatorji	 nekega	
tujega	jezika.	Sploh	ne	poznajo	tega	jezika.	Znajo	pa	imitirati	
melodijo	 govora.	 Vi	 pa	 jim	 verjamete,	 ker	 vi,	 kot	 laik,	
primerjate	samo	formo.	Ne	veste	pa,	da	za	to	formo	sploh	ni	
nobene	prave	vsebine.		
	
Se	 želite	 rešiti	 iz	 tega	uničujočega	mlina	 ter	 želite	 živeti	na	
podlagi	svoje	odločitve	in	svoje	glave?		
Ne	 bodo	 vam	 ponudili	 metode,	 po	 kateri	 bi	 resnično	 našli	
svojo	 pravo	 identiteto!	 Dali	 vam	 bodo	 samo	 ILUZIJO	 IN	
PREPRIČANJE,	da	sedaj	delate	»po	svoje«.	Dejansko	pa	boste	
delali	in	živeli	PO	NJIHOVO.	
Ni	pomembno,	da	metoda,	ki	so	vam	jo	prodali	ne	deluje	ali	
pa	da	vam	celo	škoduje.	Pomembno	je,	da	dobro	zveni,	da	se	
ujema	 s	 tem,	 kar	 ste	 hoteli	 slišati	 in	 da	 temu,	 ki	 vam	 jo	 je	
prodal,	prinaša	čim	večji	profit.			
	
Tako	boste	namesto	 starega	 vrinjenega	načina	 razmišljanja	
sedaj	dobili	novi,	ampak	spet	od	nekoga	drugega	podtaknjen	
način	 razmišljanja	 in	 življenja.	 Kot	 odvisnik,	 ki	 pa	 je	 samo	
eno	odvisnost	zamenjal	za	drugo.	Kolikor	bolj	ste	prepričani,	
da	 delate	 po	 svojem,	 toliko	 bolj	 postajate	 marioneta,	 ki	 ji	
nekdo	drugi	predpisuje,	kako	naj	dela,	misli,	živi...	To	pa	zato,	



ker	 je	 najlažje	 izmanipulirati	 ljudi,	 ki	 so	 zelo	 prepričani	 v	
sebe	in	svojo	suverenost!	
	
Dovolj	je,	da	pogledate	oddaje	o	hipnotizerjih	in	iluzionistih	
in	 poslušate,	 kaj	 vam	 govorijo.	 Govorijo	 in	 prikazujejo	 to,	
kako	 lahko	 je	 sugerirati	 nekomu,	 celo	 hipnotizirati	 nekoga.	
Vsadijo	 vam	 misli,	 ki	 niso	 vaše,	 temveč	 jih	 je	 nekdo	 drugi	
določil	 za	 vas.	 Vsadijo	 vam	 način	 življenja,	 ki	 ga	 je	 nekdo	
drugi	kreiral	za	vas.	Ob	tem	pa	vam	vsadijo	iluzije	tudi	o	tem,	
kako	ste	uspešni,	sposobni	in	kako	živite	po	lastni	presoji	in	
lastnih	interesih,	čeprav	to	ni	tako.		
	
Prepričajo	 vas	 tudi	 v	 to,	 da	 je	 bogatenje	 vašega	 gospodarja	
vaš	 osebni	 interes.	 Zaradi	 tega,	 ker	 hočete	 svoje	 iluzije	
obdržati,	vas	ni	težko	preslepiti,	da	ne	vidite,	da	ste	orodje	in	
potrošni	 material	 nekomu	 drugemu	 za	 doseganje	 njegovih	
ciljev.		
	
Tudi	 jaz	nimam	veliko	možnosti	da	mi	kdorkoli	sledi.	Pa	ne	
zaradi	tega,	ker	ne	bi	imela	prav.	Temveč	ker	vas	spominjam	
na	to,	kar	ste	sami	v	globini	duše	od	vekomaj	vedeli,	pa	ste	
hoteli	izničiti	in	pozabiti.	Zato	ste	se	obrnili	na	tiste,	ki	so	vas	
učili,	 kako	 ubiti	 boga	 v	 sebi	 ter	 so	 vam	 pomagali	 graditi	
iluzijo,	ki	ste	jo	hoteli	slišati.		
	
Ubijate	 bogove	 in	 moralne	 norme,	 katerih	 namen	 je	 bil	
preživetje	 človeštva.	 Zaničujete	 in	 ne	 upoštevate	 zakonov	
narave.	 Uničujete	 celo	 svoje	 lastne,	 prirojene	 možgane	 in	
mentalne	sposobnosti,	ki	jih	je	človek,	kot	»krona	stvarstva«	
razvil	v	milijonih	let	evolucije,	kar	ga	je	dvignilo	nad	živali.		
	
Hkrati	 pa	 gradite	 novi	 kult	 osebnosti	 ter	 postavljate	 nove	
bogove,	katerih	cilj	ni	vaše	blagostanje.	Za	boga	postavljate	
človeka,	 ki	 ni	 nič	 več	 kakor	 vi	 sami.	 Ne	 izberete	 tistih	 res	
pametnih,	sposobnih	in	odgovornih.	Izberete	tiste,	ki	najbolj	
obvladajo	tržne	metode	manipulacije.	 Izberete	takšne,	ki	ne	
zanjo	nič	drugega	kot	»prodati«.	Ti	isti	so	se	pa,	namesto	da	



bi	 bili	 v	 službi	 vseh	 nas,	 oziroma	 posredniki	 med	
pridelovalci	in	potrošniki,	postavili	nad	vse.	Kot	če	bi	se	naša	
desna	 roka	odrezala	od	preostalega	 telesa	 zaradi	 iluzije,	da	
je	ona	bog	in	ne	potrebuje	drugih	delov	telesa,	ki	mu	je	prej	
služila.		
	
Ne	rabite	mi	slepo	verjeti.	Tega	ne	zahtevam	od	vas.	Prosim	
vas	 pa,	 da	 obdržite	 toliko	 zdravega	 razuma	 in	
samospoštovanja,	 da	 PREVERITE	 to,	 kar	 trdim.	 Ob	 tem	 pa	
IMEJTE	vsaj	malo	ŽELJE	PO	TEM,	DA	VIDITE	RESNICO.	Tukaj	
gre	 resnično	za	vas,	 za	vaše	 interese,	dejansko	 tudi	 za	vaše	
lastno	preživetje.		
	
Da	 bi	 videli	 resnico,	 bi	 morali	 najprej	 prebrati,	 kar	 je	
napisano	v	tej	knjigi.	Ta	tematika	se	ne	da	prikazati	v	slikah.	
Danes	pa	 so	 zanimive	 in	privlačne	 samo	 slike,	 ne	pa	 teksti.	
Mentalno	sposobnost	za	branje	smo	že	izgubili.	
	
Ob	branju	bi	morali	 tudi	 razmišljati.	Mi	pa	smo	zgubili	 tudi	
sposobnost	 razmišljanja.	Popularne	metode	 so,	predvsem	v	
teh	 zadnjih	 10-15	 letih,	 naredile	 vse,	 da	 bi	 prepričale	 ljudi	
naj		odvržejo	vse	človeku	lastne	prirojene	metode	logičnega	
razmišljanja.	 Vsiljujejo	 nam	 celo	 metode,	 kako	 ustaviti	
možgansko	funkcijo	procesiranja	informacije,	katere	rezultat	
bi	moral	biti	nek	primerni	SKLEP.		
	
Metoda	ozaveščanja,	s	katero	bi	se	lahko	izvlekli	iz	pekla,	ni	
nič	drugega	kot	preprost	mentalni	proces,	ki	smo	se	ga	(vsaj	
v	 mojem	 času)	 učili	 že	 pri	 matematiki	 in	 jeziku	 v	 osnovni	
šoli.		
	
V	 to	 metodo	 sodi	 tudi	 UČENJE	 NA	 NAPAKAH.	 To	 zahteva	
določeno	stopnjo	premišljevanja,	sklepanja,	povezovanja	ter	
memoriranja.	 Popularna	 miselnost	 pa	 je	 uničila	 tudi	 ta	
sestavni	del	premišljevanja.		
	



Upamo	 lahko	 vsaj,	 da	 bo	 takšno	 stanje	 anarhije	 imelo	 tudi	
dobre	strani.	Mogoče	nas	bo	razpad	vseh	sistemov	le	prisilil,	
da	 začnemo	 resnično	 premišljevati	 in	 pravilno	 ozaveščati.	
Samo	 pravilno	 ozaveščanje	 nam	 lahko	 da	 pravo	 znanje	 in	
možnosti	za	uspešne	rešitve.		
Z	 ozaveščanjem	 se	 naučimo	 videti	 sebe	 in	 druge.	 S	 tem	 da	
probleme	 predelamo	 pri	 sebi,	 talimo	 zlo	 tudi	 pri	 drugih,	 a	
naše	vidno	polje	se	širi.		
	
S	 pravilnim	 ozaveščanjem	 rušimo	 stari	 svet,	 vendar	
istočasno	gradimo	novi,	ter	vzpostavljamo	novo	ravnovesje.	
Ne	moremo	 postati	 svetniki	 čez	 noč.	 Veliko	 naredimo	 že	 s	
tem,	 da	 nekaj,	 kar	 je	 hudo	 »črno«,	 na	 podlagi	 pravih	
(»božjih«)	spoznanj	nadomestimo	z	nečim,	kar	je	malo	manj	
»črno«.	
	
V	 poplavi	 laži,	 manipulacij	 in	 prevar	 nas	 lahko	 vodi	 samo	
»navigacija«	 našega	 višjega	 JAZ-a/intuicije/našega	
»centralnega	 računalnika«.	 Samo	 ona	 nas	 lahko	 varno	
pripelje	 do	 našega	 pristana	 tudi	 v	 temi	 in	 megli	 tega	
novodobnega	temnega	»srednjega«	veka.		
Vendar	 smo	 tudi	 to	povezavo	 s	 pomočjo	popularnih	metod	
miselnosti	že	zdavnaj	izgubili,	čeprav	mislimo	nasprotno.	Do	
ponovne	 povezave	 nas	 lahko	 pripelje	 samo	 PRIMERNO	
SPELJAN	PROCES	OZAVEŠČANJA.		
	
Odločitev	 je	 vaša.	 Ali	 boste	 šli	 v	 nove	 imperialistične	
križarske	vojne,	v	katerih	boste	vi	 samo	vojak	za	odstrel	 in	
roba	 za	 enkratno	 uporabo,	 ali	 pa	 boste,	 s	 pomočjo	
ozaveščanja	prišli	nazaj	do	 svojega	božjega	 JAZ-a	 ter	 znova	
zgradili	 in	manifestirali	 božjo	 iskro	 -	 sebe,	 ki	 uničena	 čemi	
nekje	globoko	zakopana	v	vas.	
	
Ta	 knjiga	 ni	 samo	 teoretiziranje	 o	 problematiki.	 Ona	 daje	
konkretne	argumente	in	dokazila	o	tem,	da	je	bilo	vse	to,	kar	
ste	 verjeli	 laž	 in	 iluzija	 ter	 razloge,	 zaradi	 katerih	 bi	 naj	
izbrali	 pot	 ozaveščanja.	 S	 to	 knjigo	 vas	 hočem	 ustaviti	 še	



preden	 naredite	 svoj	 zadnji,	 samomorilski	 korak.	 Ta	 korak	
vas	ne	bo	pripeljal	do	osvoboditve	in	blagostanja,	temveč	do	
izničenja	vaše	osebnosti,	ki	vas	naredi	ČLOVEKA.	
	
Jaz	 vam	 ne	 bom	 vsilila	 neke	 svoje	 resnice.	 Želim	 pa	 vas	
naučiti,	 kako	 priti	 do	 vam	 potrebnega	 aspekta	
multidimenzionalne	resnice,	kako	najti	svoje	mesto	v	njej	ter	
se	samouresničiti	na	podlagi	vaših	lastnih	programov,	ciljev	
in	želja.	
	
V	resnici	je	moja	naloga	ta,	da	vas	naučim,	kako	priklicati	
nazaj	v	spomin	vse	te	modrosti,	ki	jih	imate	že	od	vekomaj	
vsajene	v	vas.	Vse	to	ste	razdrli	in	že	zdavnaj	pozabili.	Želim	
vas	zbuditi	in	vam	pomagati,	da	bi	se	spomnili,	kdo	ste,	od	
kod	prihajate	in	v	kakšno	spako	ste	pretvorili	sami	sebe.	
Želim	vam	pomagati,	da	s	te	stranpoti,	v	katero	ste	zašli	
najdete	pot	nazaj	do	te	iskre,	ki	ste	nekoč	bili	in	končno	
začnete	živeti	svoje	pravo,	zveličano	človeško	življenje	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


